75 ar

F. d. mobelhandlanden John Johansson,
Katrineholm,
fyller pa mandag 75 ar. Fodd i Ede,
Vastra Vingaker, larde han i sin ungdom
snickaryrket av sin morfar, som var en
i forna tider mycket anlitad trSskverksbyggare. Som snickare var J. en tid
anstalld vid Statens jarnvagar. Sedan
jhan genomgatt Asa folkhogskola och
mnehaft en bokhallarbefattning pa ett

par stSrre gardar i Halland, flyttade
han ar 1903 till sin fodelsesocken, dar
han i Vingakers samhalle under 25 ar
var innehavare av platsens enda mobelaffar. Ar 1928 flyttade han till Katrineholm, dar han nu ar bosatt Ostermalmsgatan 7.
Johansson har alltid intresserat sig
for det, som ar gammalt och fornt.
Under sin Vingakerstid var han i hembygdsforeningen darstades den drivande
kraften. Mycket tack vare honom blev
det gamla sockenmagasinet inrett till
hembygdsmuseum, och manga timmar
offrade han pa att samla in de manga
foremal, som nu finns att beskada i det
namnda f. d. sockenmagasinet och i
Viala hembygdsgard. Hans intresse f'6r
dylika ting har sannerligen inte slappnat
under arens lopp. For hembygdsforeningen i Katrineholm har han varit till
god hjalp och gott stod genom sin handighet och kunnighet. Han var med
som sakkunnig och flyttade den gamla
Sandbacksstugan
fran
Kullbergska
sjukhusets tomt till den undanskymda
plats, den nu har i backen norr om gamla stallet vid Djulo. Nar han sysslar
med nagot, som har med hembygdsvard
att gora, kommer man att tanka pa en
snail gammal tomte, som vill varda och
bevara allt det gamla och vackra fran
svunnen tid. Lite smatt arkeolog intresserar han sig ocksa for boplatser och
gravfalt fran stenaldern och for fornfynd over huvud taget. Han ar ocksS.
litterart intresserad och kan citera
langa stycken ur Tegners Frithiofs saga
och Snorre Sturlasons Edda, de diktverk
han tycker bast om.
Vad som emellertid alltid legat 75aringen narmast om hjartat ar folkmusiken och dess utovare. I yngre dagar
var han en mycket anlitad brollopsspelman. Far han tag i en gammal notbok
och far penetrera den, myser han av belatenhet. Skrock, skromt och spelmanssagner om Widmark, Lindblom, Abrostugen, Vas-Lasse, Svinstuge-Fredrik
och vad de riu hette de gamla spelmSnnen i ftstra och Vastra Vingaker i slutet
av 1800-talet har Johansson pa sina fern
fingrar. Han besitter aven stor kunnighet och fardighet i att teckna upp gamla latar, och genom hans tragna och
noggranna uppteckningsarbete har han
undan glomskan raddat 167 latar fran
vastra Sormland. Dessa tillhbr nu S8dermanlands spelmansfSrbund, i vilken
sammanslutning den gamle spelmannen
ar en intresserad och hangiven medlem.
Spelmannen i Sormland bugar sig sarskilt djupt for den trevlige och rare
kamraten och hoppas att annu en lang
tid fa behalla honom bland de aktivas
skara.
Trots att den blygsamme hedersmannen firar sin hogtidsdag pa annan ort,
kommer han sakert att fa rona manga
bevis pa uppskattning och erkansla.
G. W.

